
األمم المتحدة أحرار ومتساوون

د الشباب ت�ش

ي مقتبل العمر من مجتمع الميم من دون بيت مستقر
 �ف

ً
أن يكون الفرد يافعا

ي البيانات الشاملة عن  
 بينما هنالك نقص �ف

ي جميع أنحاء العالم، تؤكد األبحاث أن
د الشباب �ف  ت�ش

د يؤثر بشكل غ�ي متناسب عىل شباب مجتمع  الت�ش
اليا ي أس�ت

ي أجريت �ف  الميم. فقد أظهرت األبحاث ال�ت
ي والمملكة المتحدة والواليات  وكندا واالتحاد األورو�ب

 المتحدة، عىل سبيل المثال، أن نسبة غ�ي متناسبة
ون أنفسهم  من الشباب الذين ال يملكون بيتا يعت�ب

د مرتفع ف إىل مجتمع الميم. كما ان احتمال الت�ش  منتم�ي
 . وتش�ي

ً
 بشكل خاص بالنسبة للشباب العابرين جندريا

 البيانات الواردة من أوروبا إىل أن األشخاص من فئة
ف معرضون  مقتبل العمر من حملة صفات الجنس�ي
د بشكل غ�ي متناسب عىل نحو خاص.  لخطر الت�ش

ي غرب
 وأدرج تقرير عن منظمات مجتمع الميم �ف

ي ة ال�ت د باعتباره أحد المشاكل الخط�ي  أفريقيا الت�ش

هل من األرجح أن ال يكون لشباب مجتمع الميم بيت يأويــهم؟ 

د؟ ي أن تعيش الت�ش
  ماذا يع�ف

ي عدم امتالك سكن مستقر وآمن ومناسب أو عدم توفر الوسيلة والقدرة للحصول عليه د يع�ف الت�ش

أوروبا:

ي
ي المائة من االشخاص �ف

 عا�ف 24 �ف
 الذين

ً
 مقتبل العمر من العابرين جندريا

 من
ً
ف 18 و 24 عاما اوح أعمارهم ب�ي  ت�ت

د شكل من أشكال الت�ش

ي المائة من االشخاص
 عا�ف 41 �ف

ي مقتبل العمر من حملة صفات
 �ف

ف 18 اوح أعمارهم ب�ي ف الذين ت�ت  الجنس�ي
د  من شكل من أشكال الت�ش

ً
و 24 عاما

ي
ي المائة من االشخاص �ف

 عا�ف 17 �ف
 مقتبل العمر من مجتمع الميم الذين
ف 18 و 24 سنة اوح أعمارهم ما ب�ي  ت�ت

د من شكل من أشكال الت�ش

أمريكا الشمالية: 

ي المائة
 يعت�ب ما يصل إىل 40 �ف

ي مقتبل العمر
 من االشخاص �ف

دين أنفسهم أفرادا من  من الم�ش
مجتمع الميم

المملكة المتحدة: 

ي
ي المائة من االشخاص �ف

 يعت�ب 24 �ف
د  مقتبل العمر الذين يعانون من الت�ش

ي المملكة المتحدة أنفسهم أفرادا من
 �ف

مجتمع الميم

اليا: أس�ت

 هناك عىل األقل احتمال مضاعف 
ف ي كل من المثليات والمثلي�ي

 أن يعا�ف
د ي الميل الجنسي من الت�ش  ومزدو�ب
 مقارنة باألشخاص من ذوي الهوية

ية الجنسية الغ�ي

نيبال:
 

ي مقتبل العمر  من
 االشخاص �ف

 مجتمع الميم، وخاصة الشابات من
 ، معرضون بشكل

ً
ا  العابرين جندري

د كب�ي لخطر الت�ش

غرب أفريقيا:  

د يعت�ب  تش�ي التقارير أن  الت�ش
ة يواجهها شباب  مشكلة خط�ي

 مجتمع الميم الذين يعيشون هناك

 يرجح أن يواجه شباب مجتمع الميم الرفض 
هم ؛ وعدم ي جميع أنحاء العالم أك�ث من غ�ي

 و االقصاء  �ف
 التقبل من قبل أرسهم ومجتمعاتهم المحلية، مما قد

هم عىل مغادرة بيوتهم.  نظرًا العتماد الشباب عىل  يج�ب
 شبكات الدعم األرسية والمجتمعية، فإن تركهم البيت
 يكون بداية حلقة مفرغة من قابلية التعرض لمزيد من

ف والعنف .التمي�ي

د أشكاال مختلفة    يمكن أن يتخذ الت�ش
ف عموما بأنه عدم امتالك سكن مستقر وآمن  وُيعرَّ

 ومناسب و عدم توفر الوسائل والقدرة للحصول عليه.
 وهي تجربة مدمرة، بغض النظر عن المظهر الذي

ة عىل صحة هؤالء الشباب  تتخذه، لها آثار سلبية خط�ي
رين الجسدية والعقلية والعاطفية وتنميتهم  المت�ف

. ورفاههم وعىل مسار حياتهم عموما

 يواجهها شباب مجتمع الميم الذين يعيشون هناك.
 ويش�ي تقرير مماثل من نيبال إىل أن الشابات العابرين

  و االشخاص من مقتبل العمر من مجتمع
ً
 جندريا

 الميم بصفة عامة معرضون بشكل كب�ي لخطر عدم
. التوفر عىل بيت مستقر
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ي آن واحد
ف �ف مواجهة أشكال متعددة من التمي�ي

، أو ي
، أو العنف البد�ف  والعقلية، أو االعتداء الجنسي

.تعاطي المخدرات أو ممارسة الجنس من أجل البقاء
ف المستخدمة   وغالبا ما تستهدف القوان�ي

 لتجريم أفراد مجتمع الميم بشكل عام، مثل عمليات
ف والمثليات، ف المثلي�ي  حظر العالقة الحميمة ب�ي

ف ي ذلك القوان�ي
د، بما �ف ي تعاقب عىل الت�ش ف ال�ت  والقوان�ي

 أفراد
ً
ي تستهدف غالبا د والتسكع و ال�ت  المتعلقة بالت�ش
 مجتمع الميم وتؤدي إىل المزيد من التحرش بهم

 واالعتداء عليهم. يديم االعتقال والتجريم الحلقة
ي يواجهها  المفرغة من اإلقصاء االجتماعي والفقر ال�ت

دين ويشكالن حاجزين أمام  أفراد مجتمع الميم الم�ش
 الحصول عىل الدعم واالنتصاف عندما يواجهون

ف العنف أو التمي�ي

 ال يمكن ألي رسد واحد أن يشمل جميع 
ي تدفع الكث�ي من افراد مجتمع الميم إىل  العوامل ال�ت
كة. د، ولكن توجد فعال خيوط مش�ت ً مواجهة الت�ش
 ويبدو أن الرفض األرسي هو السبب األك�ث شيوعا

د افراد مجتمع الميم. ويف� ذلك سبب وجود  لت�ش
د أك�ث من أقرانهم، ولما  احتمال أك�ب بأن يعانوا الت�ش
. ي

ف إضا�ف ي حالة عدم وجود بيت، لتمي�ي
 يتعرضون، �ف

ف والعنف اللذين يتعرض  وعالوة عىل ذلك، فإن التمي�ي
ي المدارس أو نظم الرعاية

 لهما افراد مجتمع الميم �ف
ي الوقت

 البديلة أو قضاء األحداث، يمكن أن  يكون ا �ف
د وحاجز يحول  دون إيجاد بيت  نفسه، عاماًل  للت�ش

ي الوقت نفسه، فإن أفراد مجتمع الميم
 جديد. و�ف

دين هم أك�ث تعرضا ألمراض الصحة البدنية الم�ش

ي كندا 
د �ف أن يكون االشخاص الذين يعانون من الت�ش

ف دراسة أجريت  . وتب�ي ف اليا من السكان األصلي�ي وأس�ت
ي فنلندا أن االشخاص المهاجرين ممثلون تمثيال زائدا 

�ف
د. وبالمثل، فإن  ف األشخاص الذين يعانون من الت�ش ب�ي
النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي و العابرين 
ي فقر، وهو أحد الدوافع 

  أك�ث عرضة للعيش �ف
ً
جندريا

د. وتش�ي البحوث الحديثة إىل أن  الرئيسية للت�ش
الشباب ذوي بإعاقات عقلية ونفسية وإدراكية هم أك�ث 

عرضة ألن يصبحوا بال مأوى وأن معدالت اإلعاقات 
د  ف األشخاص الذين يعانون من الت�ش اإلدراكية أعىل ب�ي

ف اإلعاقة  مقارنة بعامة السكان. غ�ي أن التقاطع ب�ي
د لدى الشباب ال يزال غ�ي مستكشف إىل حد  والت�ش

 . كب�ي

يواجه العديد من أفراد مجتمع الميم أيضا العنف 
ف ضدهم عىل أساس السن والجنس والعرق  والتمي�ي

ي والوضع من حيث الهجرة واإلعاقات  واألصل اإلث�ف
ها من الخصائص، مما يزيد من خطر أن  والدين وغ�ي

دين. يصبحوا م�ش
وتظهر البيانات الواردة من الواليات المتحدة األمريكية 
ي مقتبل العمر  من مجتمع الميم الذين 

أن االشخاص �ف
هم جزء من أقلية عرقية أو إثنية، ال سيما االشخاص 

، يشكلون عددًا غ�ي  ي
المنحدرين من أصل أفري�ت

متناسب من أفراد مجتمع الميم الذين ال بيت لهم. 
ي خطرا 

ويواجه االشخاص األمريكيون من أصل أفري�ت
د مقارنة  ي المائة بأن يعانوا من الت�ش

أك�ب بنسبة 83 �ف
بأقرانهم البيض. ومن المرجح بشكل غ�ي متناسب 

ما هي األسباب؟

..
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ما يمكنك القيام به

1
2
3
4
5
6
7
8

د وتجارب أفراد مجتمع الميم  أن تثقف نفسك بشأن الت�ش
دين وقضاياهم وشواغلهم.  الم�ش

دين، بمن فيهم النساء  القيام بالدعوة من أجل حقوق أفراد مجتمع الميم الم�ش
ي وشباب الشعوب األصلية 

والمهاجرون و االفراد ذوو اإلعاقة و المنحدرون من أصل أفري�ت
. ف هم ممن يواجهون أشكااًل متعددة من التمي�ي واألقليات وغ�ي

ف أو العنف ضد أفراد مجتمع الميم  ي لما تراه من أشكال الوصم أو التمي�ي الرفض بشكل عل�ف
د. الذين يعانون من الت�ش

امج الموجهة للشباب عموما. ي ال�ب
اك أفراد مجتمع الميم �ف  عن دعمك إلرسش

ً
التعب�ي رصاحة

دين. ي تخدم أفراد مجتمع الميم الم�ش ي المنظمات/مراكز اإليواء المحلية ال�ت
التطوع �ف

ديــن  هــا مــن المــوارد لصالــح أفــراد مجتمــع الميــم الم�ش ع باألمــوال والطعــام والمالبــس وغ�ي التــ�ب
. ي مجتمعــك المحــىلي

�ف

، والحصول عىل التمويل،  ف ي الجهود الرامية إىل تغي�ي السياسات والقوان�ي
المشاركة �ف

د أفراد مجتمع الميم، ودعم هذه الجهود. وتقديم برامج تعالج مشكلة ت�ش

 
ويــــج  ي ومحتوى التواصل االجتماعي الذي نقّدمه من أجل ال�ت

و�ف ن�ش المحتوى اإللك�ت
ف أصدقائك وعىل شبكاتك االجتماعية. لرسالتنا ب�ي
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ف عىل الوقاية والتدخل المبكر عن طريق: ك�ي ال�ت

تقديم المشورة األرسية و إدارة القضايا 	 

ف مع مجتمع 	  ي مقتبل العمر  بأرباب عمل متعاطف�ي
 تعريف االشخاص �ف

الميم وبشبكات للدعم المجتمعي وشبكات اجتماعية صديقة لهم.

 	. توعية الشباب بالموارد المتاحة عىل الصعيد المجتمعي

توف�ي إمكانية الحصول الفوري عىل السكن اآلمن، ال سيما لمن هم أشد 	 
. ضعفاً

ف ضد أفراد مجتمع الميم. ّ ف أو سياسات تم�ي إلغاء أي قوان�ي

د. ف أو سياسات تجّرم الت�ش إلغاء أي قوان�ي

ف بوضوح عىل حماية  ف عدم التمي�ي ضمان أن تنص قوان�ي
ف عىل أساس الميول  الجميع من التعرض للعنف والتمي�ي

الجنسية أو الهوية الجنسانية أو الصفات الجنسية.

ي مجاىلي التعليم والرعاية الصحية 
ف �ف ي العامل�ي

ضمان تل�ت
هم من أصحاب المصلحة  الذين يعملون مع الشباب  وغ�ي

ف عىل أساس الميول  تدريبا وتوجيها بشأن اإلدماج وعدم التمي�ي
الجنسية والهوية الجنسانية والصفات الجنسية.

 وغ�ي 	 
ً
تلبية االحتياجات الخاصة للشباب من  العابرين جندريا

المتقيدين بالتنميطات الجنسانية.

امج أماكن شاملة وآمنة بالنسبة للنساء 	  ضمان أن تكون المرافق وال�ب
والمهاجرين والشباب ذوي اإلعاقة والشباب المنحدرين من أصل 

هم ممن يواجهون  ي وشباب الشعوب األصلية واألقليات وغ�ي
أفري�ت

 . ف أشكااًل متعددة من التمي�ي

د عىل تصميم 	  التعاون مع أفراد مجتمع الميم الذين عانوا من الت�ش
. ي تدعم مسارهم المستقبىلي امج ال�ت ف ال�ب وتنفيذ وتحس�ي

ي 
ف ضد االشخاص �ف ي جميع حوادث العنف والتمي�ي

التحقيق �ف
مقتبل العمر من مجتمع الميم ومحاسبة الجناة.

ي تخدم الشباب الذين  امج ال�ت ضمان إمكانية االستفادة من ال�ب
د، بمن فيهم أبناء المناطق الريفية. يعانون من الت�ش

ي مقتبل العمر 
تلبية احتياجات الرعاية الصحية االشخاص �ف

ف    من اليافع�ي
ً
ف العابرين جندريا ي ذلك تمك�ي

دين، بما �ف من الم�ش
ي تؤكد الهوية الجنسانية، وتسهيل  للحصول عىل الرعاية ال�ت

الحصول عىل معلومات ومواد عن الجنس اآلمن.

ضمان الرصد المستمر وتواصل جمع البيانات بشأن قدرة 
، عىل الحصول عىل  ف أفراد مجتمع الميم، بمن فيهم  اليافع�ي

سكن مالئم وآمن بتكلفة ميسورة

ي أن تفعله الحكومات 
ما ينب�ف
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